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GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/15-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-15-106-80 

Krk, 30. studenog   2015. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 106. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 30. studenog (ponedjeljak) 2015. godine u 

Uredu Gradonačelnika u Krku. 

 

Kolegij u 13:00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada 

Krka, Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, 

pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila 

Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, 

stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Ana Hrgovčić 

stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Marinka Margan, stručni 

suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Mladena Cvitković, viši stručni referent  u 

Odsjeku  općih pravnih i kadrovskih poslova i Igor Gržetić, osoba za održavanje 

internet stranica Grada Krka. 

 

Nakon što su prisutni iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predložio je 

sljedeći 

 

      D N E V N I    R E D 

 

1. Odsjek za društvene djelatnosti: 

a) Gradsko društvo Crvenog križa Krk – prijedlog za imenovanje člana Povjerenstva 

od strane Grada Krka pri provođenju Natječaja za radno mjesto Gerontodomaćice; 

b) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – zamolba za isplatu odobrenih sredstava 

iz Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka za 2015. 

godinu; 
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c) Izvješće Odsjeka o odobrenim sredstvima i transferima  do 30. studenog 2015. 

godine  prema  Programu javnih potreba za 2015. godinu; 

d) Multimedijalna udruga „Krčka beseda“ – zamolba za sufinanciranje manifestacije 

„ Izbora osobe godine otoka Krka za 2015. godinu“; 

e) Udruga Kreativni Krk – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne 

površine na Veloj Placi u gradu Krku za dane 12. i 19. prosinca 2015. godine u 

cilju održavanja manifestacije „ Advent na Placi“; 

f) Udruga Kreativni Krk – zamolba za sufinanciranje troškova puta u Prag za dva DJ-

a (članova udruge), koji su nakon zapaženih nastupa na festivalu „Kvir n Bass“  

pozvani u Prag na manifestaciju pod nazivom „From Croatia with love“; 

g) Lions klub Rijeka – Korzo iz Rijeke, Vukovarska 7 - zamolba za sufinanciranje 

kupnje aparata  pod nazivom „Neurofeedback“ za pomoć djeci s poteškoćama u 

razvoju; 

h) Prijedlog Odsjeka za sufinanciranje poklon paketa za umirovljenike Grada Krka. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Ugostiteljsko – turistički obrt „Volsonis“ vl. Maria Elena Spasić – Stanić, Vela 

Placa 8 – zamolba  za davanje suglasnosti za korištenje javne površine za postavu 

„A“ reklamne ploče za potrebe noćnog bara – lapidarija „Volsonis“. 

3. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Prijedlog Srednjoročnog ( trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 

2016. – 2018. godine. 

4. Odsjek za prostorno planiranje: 

a) Tvrtka G.P. Krk iz Krka – inicijativa za pokretanje postupka detaljnije izmjene 

PPU PGŽ i PPU Grada Krka za formiranje turističke zone – T3 na području 

nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske ,  na z. č. 609/1 i 598/4 k.o. Poljica; 

b) Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Marinko Capić ing. građ. iz Baške - 

ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem izgradnje  oborinske odvodnje na 

Županijskoj cesti Dunat – Kornić za vrijeme trajanja radova; 

c) Nogometni klub „Krk“ iz Krka - zamolba za sufinanciranje projektne 

dokumentacije projekta „Rekonstrukcije tribina i pratećih prostora sa 

nadstrešnicom na nogometnom stadionu u gradu Krku, na k.č. 3320/1 k.o. Krk – 

grad; 

d) Prijedlog Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk ( 

NA1, R11, R38, R310, R311); 

e) Prijedlog Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka; 

f) Tvrtka Tehnoval d.o.o. iz Njivica – ponuda za dobavu, dopremu i ugradnju elektro 

kabela za javnu rasvjetu u ulici Smokvik u gradu Krku; 

g) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 

godinu. 

5. Tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke - ponuda za pružanje usluga izrade Procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća i Operativnog plana zaštite i spašavanja. 
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6. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog za isplatu Regresa za 2015. 

godinu za djelatnike ustanove; 

7. Izvješće pročelnika JUO Grada Krka o zaprimljenim prijavama za 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

Ad 1. 

 

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

 

Z a k l j u č k e 

 

a) U ime Grada Krka za člana Povjerenstva pri odabiru osobe u postupku 

Natječaja za radno mjesto Gerontodomaćice, koja će svoje usluge pružati na 

području Grada Krka, raspisanog od strane Gradskog društva Crvenog križa 

Krk,  imenuje se Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene 

djelatnosti. 

 

b) Prima se na znanje zamolba Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za isplatu 

odobrenih sredstava iz Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Grada Krka za 2015. godinu. 

Grad Krk ispatiti će iznos odobrenih sredstava u iznosu od 10. 000,00 kn 

namijenjenih za tiskanje knjige prof. dr. sc. Mirele Slukan Altić „Povijesna 

topografija otoka Krka: slike vremena u zrcalu starih karata“ tijekom 2016. 

godine nakon tiskanja predmetne knjige. 

 

c) Prihvaća se Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o odobrenim sredstvima i 

transferima  do 30. studenog 2015. godine  prema  Programu javnih potreba za 

2015. godinu ( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka). 

 

d) Multimedijalnoj udruzi „Krčka beseda“ odobrava se financijska potpora za 

održavanje manifestacije „ Izbor osobe godine otoka Krka za 2015. godinu“, te se 

u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 

1.000,00 kn. 

 

 

e) Udruzi „Kreativni Krk“ daje se suglasnost za korištenje javne površine na Veloj 

Placi u gradu Krku za dane 12. i 19. prosinca 2015. godine u vremenu od 9,00 – 

1,00 sati, bez naknade u cilju održavanja manifestacije „ Advent na Placi“. 

  

f) Udruzi „Kreativni Krk“ odobrava se financijska potpora za plaćanje putnih 

troškova u Prag, u cilju nastupa na manifestaciji pod nazivom „From Croatia 

with love“, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu 

odobrava iznos od 1.000,00 kn.  



 

4 
 

 

g) Lions klubu Rijeka – Korzo odobrava se financijska potpora za kupnju aparata  

pod nazivom „Neurofeedback“  - za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju,  te se 

u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 

1.000,00 kn.  

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  

 

h) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za sufinanciranje poklon 

bona za umirovljenike Grada Krka, u iznosu od 400,00 kn, koji će im se uručiti 

prigodom nadolazećih blagdana, sukladno dostavljenom popisu (vidi prilog 

predmetni popis umirovljenika koji čini sastavni dio ovog zaključka).     

 

Ad 2. 

Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je  nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

Z a k l j u č a k 

Prima se na znanje zamolba Ugostiteljsko – turističkog obrta „Volsonis“  iz Krka, za 

davanje suglasnosti za korištenje javne površine za postavu „A“ reklamne ploče za 

potrebe noćnog bara – lapidarija „Volsonis“.  

Konačni zaključak po predmetnom pitanju donijeti će se nakon donošenja Pravilnika  o 

uređenju eksterijera poslovnih prostora starogradske jezgre kontaktne zone uz zidine.   

 

Ad 3. 

Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić,  te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

 

Utvrđuje se prijedlog Srednjoročnog ( trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje 

2016. – 2018. godine ( vidi prilog predmetni Srednjoročnog ( trogodišnji) plan davanja 

koncesija za razdoblje 2016. – 2018. godine, koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Srednjoročnog ( trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2016. – 

2018. godine, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 4. 

Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje obrazložila je Ines Galjanić,  te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 
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a) Prima se na znanje inicijativa tvrtke G. P. „Krk“ iz Krka za pokretanje postupka 

detaljnije izmjene PPU PGŽ i PPU Grada Krka za formiranje turističke zone – 

T3 na području nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, na z. č. 609/1 i 598/4 

k.o. Poljica. 

Grad Krk uputiti će tijekom siječnja 2016. godine, poziv članovima Gradskog 

vijeća Grada Krka za prezentaciju projekta  formiranja turističke zone – T3 na 

području nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske,  na z. č. 609/1 i 598/4 k.o. 

Poljica (autokamp Čavlena - Krk) koju prezentaciju će održati tvrtka G. P. Krk 

iz Krka i tvrtka Plan 21 d.o.o. koja je izrađivač studije. 

Nakon održane prezentacije na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka biti će 

doneseni zaključci o predmetnoj inicijativi. 

 

b) Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Marinka Capića 

ing. građ. iz Baške, za stručni nadzor nad izvođenjem izgradnje  oborinske 

odvodnje na Županijskoj cesti Dunat – Kornić, prema tehničkom rješenju broj 

6/15 od tvrtke GPZ d.d. projektant Zlatko Pavušek od veljače 2015., za vrijeme 

trajanja radova, u iznosu od 5.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( 

vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka). 

  

c) Načelno se prihvaća zamolba Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka, za 

sufinanciranje projektne dokumentacije projekta „Rekonstrukcije tribina i 

pratećih prostora sa nadstrešnicom na nogometnom stadionu u gradu Krku, na 

k.č. 3320/1 k.o. Krk – grad“.  

 

Nogometnom klubu „Krk“ iz Krka, za potrebe projekta  „Rekonstrukcije tribina 

i pratećih prostora sa nadstrešnicom na nogometnom stadionu u gradu Krku, na 

k.č. 3320/1 k.o. Krk – grad“ Arhitektonski biro Turato d.o.o. iz Rijeke, donirati 

će izradu idejnog, glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta „Tribina i 

prateći prostori sa nadstrešnicom za smještaj solarne elektrane na nogometnom 

stadionu u Krku, projekt konstrukcije građevine donira tvrtka G. P. „Krk“ iz 

Krka, dok će geodetski dio projekta izraditi i donirati ovlaštena tvrtka „Geobiro“ 

iz Dobrinja. 

 

Nakon što Nogometni klub dostavi ponude  za izradu projekte instalacija,   

(elektroinstalacije, vodovoda, strojarskih i termo tehničkih instalacija) Grad Krk 

razmotriti će ponude te na Kolegiju gradonačelnika donijeti odluku o istom. 

 

d) Donosi se Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- 

Krk ( NA1, R11, R38, R310, R311) ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na Oglasnoj 

ploči Grada Krka i na Internet stranicama Grada Krka. 
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e) Donosi se Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka 

(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na Oglasnoj 

ploči Grada Krka i na Internet stranicama Grada Krka. 

 

f) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica za dobavu, dopremu i 

ugradnju elektro kabela za javnu rasvjetu u ulici Smokvik u gradu Krku u 

iznosu od 2.604,72 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka). 

 

g) Prihvaća se prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016. godinu ( vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini 

sastavni dio ovog zaključka). 

 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2016. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

 

Ad 5. 

Ponudu tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke za pružanje usluga izrade Procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća i 

Operativnog plana zaštite i spašavanja obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se ponuda tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke, za pružanje usluga izrade Procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća i Operativnog plana zaštite i spašavanja u iznosu od 4.500,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Ad 6. 

 

Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za isplatu Regresa za 2015. godinu za 

djelatnike ustanove obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 
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Kako su u Proračunu Grada Krka za 2015. godinu osigurana sredstva za isplatu 

Regresa,  do utvrđenog neoporezivog godišnjeg iznosa, odobrava se isplata II.  dijela 

Regresa svim proračunskim korisnicima kao i zaposlenicima Grada Krka u iznosu od 

1.000,00 kn,  koji iznos se ima isplatiti tijekom prosinca 2015. godine.   

Ad 7. 

Izvješće pročelnika JUO Grada Krka o zaprimljenim prijavama za osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

I. Sukladno Planu prijma Grada Krka na stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa za 2015. godinu, objavljenom Oglasu putem Zavoda za 

zapošljavanje, te Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne 

novine“ broj: 100/11), na temelju pristiglih prijava i pregleda potrebne 

dokumentacije na stručno osposobljavanje u Grad Krk izabrana je sljedeća 

kandidatkinja:  

 

 JUO Odsjek za gospodarstvo – stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje 

projekata : Ivana Jurina iz Krka, Dobrinjska 31 

 

II. Utvrđuje se da ostali kandidati nisu priložili svu potrebnu dokumentaciju uz 

prijavu ili ne odgovaraju traženim uvjetima u pogledu završene stručne spreme 

(Neven Lažeta iz Koprivnice; Monika Orlić iz Malog Lošinja; Margareta 

Karabaić iz Krka), pa će se Oglas za popunu za stručno osposobljavanje u 

Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša i Odsjeku za gospodarstvo ponoviti  u što skorijem roku.  

 

III. Obzirom da i nakon ponovljenog Oglasa nije bilo kandidata koji stručnom 

spremom udovoljavaju uvjetima iz Oglasa, Grad Krk će napraviti Dopunu Plana 

prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 

Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za 2015. godinu te od Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje zatražiti suglasnost na istu. 

 

IV. Ovaj Zaključak dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na Oglas za 

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Grada Krka za 

2015. godinu.  

 

V. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 



 

8 
 

 

 

 

Kolegij Gradonačelnika dovršen je u 15.40 sati. 

  

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA:                                                 GRADONAČELNIK: 

Mladena Cvitković                                                                Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


